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Wykończ misia

PIELĘGNACJA

Uroda bez
alergii

Tworzenie miśków, nadawanie im kształtu i wskrzeszanie
w nich życia jest czymś fascynującym, dlatego Boska’s
Teddies proponuje zestawy
o uroczej nazwie „Wykończ
Misia”, czyli zrób go sam.
To prawdziwy hit wśród
dzieci rodziców, którzy wiedzą, że nawet najdroższa zabawka nie zastąpi dziecku
czasu spędzonego na wspólnej zabawie z mamą lub tatą.
W ofercie Boska’s Teddies
znajdują się też inne przytulanki, termoforki, akcesoria
dla najmłodszych, zestawy
dla świeżo upieczonych rodziców a także cały wybór
dziecięcych ubranek – wygodnych, designerskich
i przystępnych cenowo.
www.boskasteddies.com

Słuchaj i ciesz się

Jung-Off-Ska
T
rzy niezwykłe serie audiobooków. Każda zawierająca po trzy płyty o przygodach
małej Pippi, Dzieci z Bullerbyn i Karlssona z Dachu, brawurowo przeczytane przez jedną z najlepszych polskich
aktorek Edytę Jungowską, tra-

fiają właśnie do księgarń i salonów Empik. Nagranie serii jest
autorskim projektem aktorki,
która zafascynowana twórczością Astrid Lindgren, postanowiła wydać w formie audio jej
najpiękniejsze utwory.
www.jungoffska.pl

Hipoalergiczna biżuteria
Blomdahl nie wywołuje alergii na nikiel, ponieważ jest
wykonana z plastiku chirurgicznego z zerową zawartością
niklu lub z czystego tytanu
medycznego. Pure Medical
Titanium zawiera 10 000 razy
mniej niklu niż dopuszcza
to ostatnia dyrektywa UE
oraz 1000 razy mniej niklu
niż stal chirurgiczna. Ozdoby
Blomdahl mogą być noszone,
kiedy chcemy alergii na nikiel
uniknąć lub kiedy już do niej
doszło. Także wtedy, gdy przy
noszeniu złota lub innych metali doświadczamy bólu, czy
swędzenia. Blomdalh Caring
Jewellery oferuje ponad 400
różnych wzorów biżuterii hipoalergicznej:
www.bekibek.pl.
Rekomendowane gabinety:
www.blomdahl.pl

Laserowo i trwale

Na polskim rynku pojawił się
program partnerski dla gabinetów kosmetycznych „Laser
Epil”. To najbardziej trwała
laserowa depilacja zbędnego
owłosienia. Program „Laser
Epil” daje możliwość wykonania niezwykle skutecznych
zabiegów w rewelacyjnej cenie 99 zł. Informacje o możliwości udziału w programie
partnerskim LASER EPIL
dostępne są pod numerem telefonu 501 509 569.
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Endermologia to zabieg dzięki, któremu można
wymodelować ciało, walczyć z cellulitem, a nawet
wykonać lifting twarzy, dekoltu, szyi czy biustu.
Pacjenci po serii zabiegów zmniejszyły rozmiar
noszonego ubrania o jeden lub dwa numery!
Co najważniejsze, zmiany zachodzą w miejscach,
w których są one najbardziej pożądane, przy zachowaniu takich miejsc, gdzie zmniejszenie objętości nie jest potrzebne. Ponadto uspokajające
działanie zabiegu daje uczucie komfortu i pomaga
zwalczać stres. Każdy zabieg techniką Endermologie® trwa około 35 minut i jest przeprowadzany
dwa razy w tygodniu. Aby uzyskać optymalne rezultaty proponowanych jest od 6 do 20 zabiegów.
www.beautymed.com.pl
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